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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce „Aplikace statistických metod při obchodování na 

měnovém a komoditním trhu“ je praktické využití statistických metod, známých také 

pod pojmem technická analýza, k obchodování na měnovém a komoditním trhu. Práce 

je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část obsahuje teoretická východiska nutná 

k pochopení praktické části. Ve druhé části je provedena simulace strategií na 

historických datech. V závěrečné části práce je podán návrh na zlepšení výsledků 

strategií. Práce má za cíl zhodnotit výsledky strategií a podat návrhy na jejich zlepšení.  

 

ABSTRACT 

The topic of Bachelor's thesis "Application of statistical methods for trading in the 

currency and commodity market" is a practical utilization of statistical methods, also 

known under the term "technical analysis", for trading in financial or commodity 

market. Thesis is divided into three main chapters. The first chapter contains theoretical 

ground for understanding the practical part. The second chapter contains the execution 

of simulation of strategies on historical data. In the final chapter of the thesis, a 

suggestion for improvement of the results is placed. The thesis aims to evaluate the 

results of strategies and proposes suggestions for their improvement. 
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ÚVOD 

Statistické metody pomáhají obchodníkům při obchodování řadu let, vžil se název 

technická analýza, což je analyzování a předpovídání ceny na základě historických dat. 

Používání těchto metod pro obchodování má své skalní zastánce i odpůrce. Hlavní 

předpoklad, ze kterého vychází používání těchto metod, je přesvědčení, že se průběh 

ceny neustále opakuje. Pro toto přesvědčení není doposud žádný reálný důkaz, nicméně 

cena je tvořena nabídkou a poptávkou a ty jsou tvořeny obchodníky, z nichž mnoho se 

řídí právě těmito pravidly.  

 

Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá nezbytným minimem pro 

pochopení části praktické, kde se zabývá vyhodnocením obchodování za použití, již 

zmíněných, statistických metod. V první části této kapitoly práce seznamuje čtenáře 

s finančním trhem, mezinárodním měnovým trhem a komoditním trhem, aby si čtenář 

mohl udělat představu, kde se dané instrumenty obchodují a o jejich struktuře. Dále je 

tato část práce zaměřena na popis statistických výpočtů a na způsoby orientace v grafu. 

 

V praktické části se práce zaměřuje na aplikaci statistických výpočtů z teoretické části. 

Pro zachování orientace se pouze na aplikaci statistických metod, je zvolena metoda 

automatického vyhodnocení programem při zadání vstupních hodnot. 

 

V závěrečné části se práce soustředí na vyhodnocení obchodování pomocí zvolených 

strategií a předkládá návrhy na zlepšení obchodování. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Cílem této práce je zhodnotit obchodování na komoditním a měnovém trhu za pomocí 

statistických metod a navrhnout možná zlepšení. 

 

Metody a postupy zpracování 

Pro realizaci cíle jsem zvolil automatické testování na základě vloženého skriptu. Tuto 

metodu jsem zvolil z důvodu, abych eliminoval jakékoliv lidské zásahy do průběhu 

testování a byl tak splněn předpoklad, že výsledek testu bude pouze díky výpočtům. 

 

Jako program jsem zvolil Meta Trader 5. Historická data jsou od společnosti High Sky 

Brokers a.s. 

 

Pro simulace jednotlivých strategií jsem zvolil použití již naprogramovaných skriptů 

komunitou na stránce http://www.mql5.com/. Důvodem pro tuto volbu je fakt, že 

nejsem zkušený a znalý programátor. Výsledkem by mohla být chyba ve skriptu, která 

by mohla zásadně ovlivnit výsledek simulace. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Následující kapitola se zabývá teoretickým základem, který bude dále využit 

v praktické části. 

 

1.1 Finanční systém 

Finanční systém je možno chápat jako mechanismus, jehož prostřednictvím se 

prostředky k zapůjčení dostávají k těm, kteří si je chtějí vypůjčit. Je souhrnem jak všech 

dílčích segmentů finančního trhu, tak i všech na nich obchodovaných finančních 

nástrojů (instrumentů) a rovněž všech ekonomických subjektů, které při respektování 

legislativou stanovených zákonů a dalších souvisejících předpisů tyto finanční nástroje 

s využitím svých odborných znalostí a technik obchodují, nebo poskytováním celé řady 

různých odborných finančních služeb fungování finančního systému napomáhají.1 

 

Díky všem probíhajícím finanční operacím dochází k tomu, že peníze jsou směnovány 

za různé druhy finančních služeb a finančních nároků, představovaných různými 

instrumenty finančního trhu. To následně umožňuje nákup nových kapitálových statků, 

zvyšování a zvyšování produkčních možností ekonomiky.2 

 

Finanční systém tak zajišťuje soustřeďování dočasně volných peněžních prostředků a 

jejich následné rozmísťování (alokaci), jakož i jejich pružné přelévání za účelem 

přeměny úspor v investice. Určuje rovněž, jaké množství peněžních prostředků je 

v příslušné době k dispozici pro platby za zboží, služby či výrobní faktory.3 

 

Trhy tedy zajišťují efektivní alokaci omezených zdrojů, které jsou vzhledem 

k poptávce, jež po nich existuje, relativně vzácné. Trhy tak představují kanály, kterými 

se prodávající a kupující dostávají do vzájemných interakcí (na základě nabídky a 

                                                 
1 Rejnuš, O. Finanční trhy, s. 34 
2 tamtéž 
3 tamtéž 



13 
 

poptávky) s cílem dosáhnout směny výrobních faktorů, zboží a služeb za příslušné 

množství peněžních jednotek.4 

 

1.1.1 Členění finančního trhu 

Finanční trh lze systematizovat z různých hledisek. Nejčastěji však jeho členění vychází 

z jednotlivých druhů finančních instrumentů, které se na dílčích segmentech finančního 

trhu obchodují. Obrázek níže ilustruje rozdělení finančního trhu.5 

 

 

Obrázek 1: Členění finančního trhu6 

 

1.2 Mezinárodní měnový trh - Forex 

FOREX je zkratka slov FOReign EXchange neboli mezinárodní devizový trh, 

jednoduše obchodování s cizími měnami. Podoba forexu, tak jej známe dnes započala 

v době 1973, kdy se zhroutil dosavadní systém devizových kurzů a tak vzniká trh 

s penězi nazývaný také FOREX. Forex je tzv. OTC (Oevr-the-counter) trh. Znamená to, 

že nemá žádné ústřední obchodní místo. Transakce uzavírají finanční instituce, brokeři, 

banky, dealeři, individuální zákazníci atd. Ti ale mají speciální povolení a jsou 

regulováni vládami.7 

 

                                                 
4 Rejnuš, O. Finanční trhy, s. 38 
5 tamtéž, s. 53-54 
6 tamtéž, s. 54  
7 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 17-18 
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1.2.1 Měnové páry 

V této kapitole uvedu jen hlavní měnové páry. S některými se setkáme dále v této práci 

při praktické realizaci obchodů. 

 

EUR/USD 

Měnový pár euro proti americkému dolaru patří mezi základní měnové páry 

obchodované na měnovém trhu forex. Euro (EUR) je v tomto případě základní měnou 

a americký dolar (USD) je tzv. kotovací měna. Co to znamená si vysvětlíme na 

následujícím příkladě.8 

 

Pokud uvidíme, kurz EUR/USD = 1.3413 znamená to, že při nákupu nám tento kurz 

říká kolik musíme zaplatit jednotek kotovací měny (v tomto případě USD), abychom 

získali jednu jednotku měny základní (v tomto případě EUR).9 

 

V opačném případě, tedy při prodeji  nám kurz říká kolik jednotek kotovací měny 

dostaneme (v tomto případě USD), když prodáme jednu jednotku měny základní (v 

tomto případě EUR).10 

 

Princip výpočtu je u všech měnových párů analogicky stejný, proto dále nebudu 

opakovat výpočet, ale uvedu jen zkratky pro hlavní měnové páry. 

 

USD/JPY – americký dolar proti japonskému jenu 

USD/CHF – americký dolar proti švýcarskému franku 

GBP/USD – britská libra proti americkému dolaru 

 

 

 

 

                                                 
8 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 23-25 
9 tamtéž, s. 29-31 
10 tamtéž 
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1.2.2 Základní pojmy 

 

SPREAD 

Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Je to podobné jako ve směnárně, spread 

je profit brokera. Hodnota spreadu se udává v tzv. pipech (viz. níže).11 

 

LOT 

Lot je standardizovaná jednotka, která představuje objem dané měny v hodnotě 100 

000. Brokeři nabízejí i tzv. mini a mikro loty, kde je objem dané měny 10 000 a 1000.12 

 

PIP 

Pip je nejmenší hodnota o kterou se může změnit kurz daného páru. Tedy, pokud se 

kurz EUR/USD změní z 1,3144 na 1,3145, tak kurz vzrostl o jeden pip. 

 

BID a ASK 

Slovo bid označuje nákupní cenu měnového páru a slovo ask naopak prodejní cenu 

měnového páru.  

 

1.2.3 Komoditní trh 

Komodity, nebo také suroviny jsou například pšenice, ropa, zlato, vepřové maso, oves, 

cukr, káva a mnohé další. Každý den miliony z nás nakoupí či prodá nějaké komodity. 

Komoditní trh je tedy jedním z největších trhů na světě (chápáno množstvím prodaných 

a nakoupených komodit).13 

 

 V praxi probíhá obchod formou kontraktů. Nikdo nevozí do žádného obrovského 

skladu tuny komodit, kam si lidé chodí kupovat tuny kukuřice, kávy a barely ropy. 

Kontrakt udává, že obchodník se v daném datu zavazuje dodat určité množství 

komodity. Tento kontrakt se dá nakoupit na komoditní burze. Komoditních burz existuje 

po světě celá řada. Mezi ty nejdůležitější patří americké komoditní burzy a to:14 

                                                 
11 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 28 
12 tamtéž, s. 28-29 
13 Nesnídal, T. Obchodování na komoditních trzích průvodce spekulanta, s. 13 
14 tamtéž, s. 34-35 
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CME  (Chicago Mercantile Exchange), www.cme.cz 

CBOT (Chicago Board of Trade), www.cbot.com 

NYMEX  (New York Mercantile Exchange), www.nymex.com 

NYBOT  (New York Board of Trade), www.nybot.com 

 

Smyslem komoditních burz je poskytnutí vysoce seriózní a spolehlivé prostřední pro 

realizaci a zúčtování obchodů. Na této burze můžete prostřednictvím brokera nakoupit 

nebo prodat kontrakt na téměř jakoukoliv komoditu.15 

 

Komoditní obchodováni je pod přísným dohledem, který zaručuje, že obchody budou 

probíhat podle stanovených pravidel. Každá země má svůj hlavní dohled. V Americe je 

to komise nazvaná CFTC (Commodity Futures Trading Commision – www.cftc.gov) ta 

dohlíží na burzy, brokerské společnosti a všechny, kteří se starají o prostředky pro 

určené pro komoditní obchodování.16 

 

1.3 Odhad budoucí ceny 

Největším zájmem každého investora či spekulanta je určit, jaká bude cena v budoucnu. 

Tato informace se dá odhadnout na základě dvou postupů a to technickou analýzou a 

fundamentální analýzou. V této práci se budu zabývat technickou analýzou, 

fundamentální analýzu zmíním jen okrajově. 

 

1.3.1 Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je způsob jak se dívat na trh prostřednictvím ekonomických, 

sociálních a politických aspektů, které ovlivňují nabídku a poptávku. Obchodník 

používá informace na základě recenzí, které jsou zveřejňovány na finančních webech 

nebo publikovány v odborných časopisech či finančních novinách.17 I když 

fundamentální analýza není předmětem této práce, žádný obchodník by neměl ignorovat 

                                                 
15 Nesnídal, T. Obchodování na komoditních trzích průvodce spekulanta, s. 34-35 
16 tamtéž, s. 37 
17 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 39-43 
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politické, sociální či ekonomické aspekty. I obchodník obchodující výhradně na základě 

technické analýzy by měl mít přehled o politickém, sociálním a ekonomickém dění. 

 

1.3.2 Technická analýza 

Technická analýza je studium pohybu ceny na základě historických dat. Obchodníci 

zastávající tuto metodu vycházejí z předpokladu, že lidské chování zůstává ve své 

podstatě stále stejné, a na základě tohoto přesvědčení prokazují, že i chování investorů 

se vyznačuje opakujícími se reakcemi. A jelikož se historie cenových (kurzových) změn 

v průběhu času neustále opakuje, snaží se pomocí časových řad identifikovat jednotlivé 

vývojové trendy, z nichž poté vyvozují budoucí vývoj kurzů. Techničtí analytici jsou 

přesvědčeni, že rozhodujícími faktory, ze kterých je možné při analýze cen komodit, 

kurzů měn nebo akcií, vycházet jsou tržní nabídka a poptávka, na jejichž základě se na 

trzích tvoří kurzy, v nichž jsou obsaženy jak všechny dostupné informace 

(fundamentální údaje), tak i případný optimismus či pesimismus jednotlivých účastníků 

obchodování.18 

 

K širšímu používání technické analýzy značně přispívá stále dostupnější výpočetní 

technika, kdy je pracnost sestavování a vyhodnocování jednotlivých grafu značně 

zjednodušeno. Navíc se vedle tzv. grafické analýzy postupně stále více používá různých 

druhů technických indikátorů, vytvářených na základě nejrůznějších matematických 

formulí, schopných využívat celou řadu dalších informací a na jejich základě 

„indikovat“ odpovídající signály.19 

 

1.3.2.1 Typy grafů 

V technické analýze se používají základní tři druhy grafů, a to graf čárový, sloupcový a 

sloupcový. 

 

 

 

                                                 
18 Rejnuš, O. Finanční trhy, s. 282 
19 tamtéž 



18 
 

Čárový graf 

Nejjednodušším typem grafu je graf čárový. Svislá osa zachycuje cenu (zpravidla 

uzavírací), osa vodorovná pak čas. Hlavní předností tohoto typu grafu je jeho 

jednoduchost, nelze však použít pro práci s cenami otevíracími, uzavíracími, 

maximálními a minimálními najednou. Používá se především pro analýzu 

dlouhodobých trendů.20 

 

 

Graf 1: Ukázka čárového grafu (vlastní zpracování). 

 

Sloupcový graf 

Sloupcový graf (někdy také čárkový nebo barchart) je tvořen řadou čárek, kde každá 

udává informaci o zavírací, otevírací, maximální, minimální a hodnotě range 

(vzdálenost mezi high a low) za daný časový úsek.21 

 

                                                 
20 Rejnuš, O. Finanční trhy, s. 283 
21 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 48 
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Obrázek 2: Ilustrace jednoho sloupce v sloupcovém grafu grafu22 

 

Otevírací cena (open) 

Otevírací cena je cena, za kterou se nakupuje daný instrument na začátku časového 

úseku.23 

 

Zavírací cena (close) 

Zavírací cena je cena, za kterou trh uzavřel v daném časovém úseku.24 

 

Cenové maximum (high) 

Cenové maximum je cena, kterou kupci během časového úseku dosáhli. Pokud je 

maximální cena v daném časovém úseku stejná jako zavírací cena, značí to velkou 

odhodlanost kupců k získání daného instrumentu. Z toho se dá usuzovat, že ceny dále 

porostou i v dalším časovém úseku.25 

 

Cenové minimum (low) 

Cenové minimum je cena, kterou prodejci dosáhli během daného časového úseku. 

Pokud je minimální cena stejná jako cena zavírací, je velká pravděpodobnost, že ceny 

budou klesat i v dalším časovém úseku.26 

                                                 
22 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 48 
23 tamtéž 
24 tamtéž, s. 49 
25 tamtéž, s. 48 
26 tamtéž, s. 49 
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Graf 2: Ukázka sloupcového grafu (vlastní zpracování). 

 

Svíčkový graf 

Svíčkový graf (candlestick chart) podává stejné informace jako graf sloupcový, avšak 

v lepši formě. Grafický vzhled svíček poskytuje detailní náhled na psychologii 

účastníků trhu. Tento graf se uplatňuje především v krátkodobém obchodování, kde je 

psychologie kupců a prodejců absolutně nejdůležitější veličinou.27 

 

 

Obrázek 3: Ilustrace svíčky ve svíčkovém grafu28 

                                                 
27 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 51-52 
28 tamtéž, s. 51 
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Z obrázku je patrné, že svíčka je tvořena stíny, což je rozdíl mezi open a close cenou, a 

high a close cenou a tělem svíčky, což je rozdíl mezi open a close cenou. Pokud je close 

cena výše než open, tělo svíčky bude bílé, což signalizuje, že kupci byli silnější než 

prodejci a říkáme jí býčí svíčka. Pokud bude situace obrácená, tedy cena open výše než 

close cena, tělo svíčky bude černé, značí, že prodejci byli silnější než kupci a nazývá se 

medvědí svíčka. Jak již bylo zmíněno výše, svíčkový graf poskytuje naprosto stejné 

informace jako graf sloupcový, ale grafické odlišení svíček nám poskytují rychlejší 

orientaci v grafu.29 

 

 

Graf 3: Ukázka svíčkového grafu (vlastní zpracování). 

 

1.3.3 Grafické formace 

V následující kapitole bude zmíněno, jak se využívá informací z grafu pro technickou 

analýzu. Jedná se o základní informace v rámci používání svíčkových grafů. Jednotlivé 

formace se používají zejména v kombinaci s dalšími nástroji technické analýzy. 

Svíčkové formace můžeme rozdělit na dvě základní skupiny.30 

 

                                                 
29 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 51 
30 tamtéž, s. 54 
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Býčí formace signalizují možnost vstupu do dlouhé pozice. Předznamenávají možné 

dno.31 

 

Medvědí formace signalizují možnost vstupu do krátké pozice a předznamenávají 

možný vrchol.32 

 

Býčí formace 

 

Hammer (kladivo). Býčí formace, která se často tvoří po výraznějších dawntrendech a 

často je vidět na dnu downtrendu. Pokud se svíčka utvoří po uptrendu, nazývá se 

„Hanging man“ (visící muž). Svíčka by měla mít stín, který je alespoň dvakrát delší, než 

tělo svíčky.33 

 

 

Obrázek 4: Ukázka svíčky Hammer34 

 

Morning Star  (ranní hvězda). Tělo první svíčky je vždy černé. Tělo druhé svíčky 

(hvězda) mezi sebou a předchozí svíčkou utvoří mezeru (gap). Jedná se o formaci, která 

může předznamenávat možné dno trhu. „Hvězda“ indikuje možné otočení trendu a 

bullish svíčka (white body) pak tuto myšlenku potvrzuje.35 

 

                                                 
31 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 54 
32 tamtéž 
33 tamtéž, s. 55 
34 tamtéž 
35 tamtéž, s. 56 
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Obrázek 5: Ukázka svíčky Morning Star36 

 

Býčí Harami . Tato formace vzniká na konci klesajícího trendu (downtrendu). Barva 

předchozí svíčky není důležitá, nisméně formace má větší váhu, je-li tato svíčka dlouhá 

černá. Současná svíčka má krátké tělo a je kompletně uvnitř předchozí svíčky. Současná 

svíčka by měla být bílá. Pro potvrzení se doporučuje počkat na třetí svíčku, která zavře 

nad bílou Harami.37 

 

 

Obrázek 6: Ukázka svíčky Býčí Harami38 

 

Býčí Harami Cross (Harami kříž). Stejná formace jako Harami, ovšem s rozdílem, že 

současná svíčka (kříž) je Doji.39 

 

Obrázek 7: Ukázka svíčky Býčí Harami Cross40 

                                                 
36 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 56 
37 tamtéž 
38 tamtéž 
39 tamtéž, s. 57 
40 tamtéž 
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Medvědí formace 

 

Hanging Man (visící muž). Tato formace je tvořená pouze jedinou svíčkou, která občas 

vytvoří díru (gap) mezi svým tělem a tělem předcházející svíčky. Barva malého těla 

není důležitá. Svíčka by měla mít stín pouze od otevírací ceny dolů a ten by měl být 

alespoň dvakrát delší než tělo svíčky. Jedná se o medvědí formaci, pokud se vyskytne 

po výrazném rostoucím trendu. Pokud se formace vyskytne po výrazném klesajícím 

trendu, pak se jedná o formaci „Hammer“ (kladivo).41 

 

 

Obrázek 8: Ukázka svíčky Hanging Man42 

 

Evening Star (večerní hvězda). Formace předznamenávající možný vrchol. Tělo první 

svíčky je vždy bílé. Tělo druhé svíčky (hvězda) vytvoří mezi sebou a předchozí svíčkou 

mezeru (gap). Barva třetí svíčky je černá. První a třetí svíčka bývají často dlouhé 

svíčky, ovšem není to pravidlem.43 

 

 

Obrázek 9: Ukázka svíčky Evening Star44 

 

                                                 
41 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 58 
42 tamtéž 
43 tamtéž. s. 59 
44 tamtéž 
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Medvědí Harami . Barva předchozí svíčky není důležitá, formace má však větší vliv, 

pokud je dlouhá bílá. Současná svíčka má krátké tělo a je celá uvnitř předchozí svíčky. 

Současná svíčka by měla být černá. Doporučuje se počkat i na třetí potvrzující svíčku, 

která zavře pod černou Harami.45 

 

 

Obrázek 10: Ukázka svíčky Medvědí Harami46 

 

Medvědí Harami Cross (harami kříž). Stejná formace jako Harami, ovšem s rozdílem, 

že současná svíčka (kříž) je doji.47 

 

 

Obrázek 11: Ukázka svíčky Medvědí Harami Cross48 

 

1.3.4 Technické indikátory 

Technické indikátory jsou matematické funkce, které slouží k analýze budoucího vývoje 

kurzů jednotlivých instrumentů včetně možného indikování nákupních a prodejních 

příkazů. Indikátory jsou velmi oblíbenou částí technické analýzy, je důležité si ale 

uvědomit, že až na výjimky vycházejí indikátory z cen a vždy je tedy nutné vidět první 

cenu a až poté indikátor.49,50 

                                                 
45 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 60 
46 tamtéž 
47 tamtéž 
48 tamtéž 
49 tamtéž, s. 83 
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Existují stovky indikátorů, tato práce zahrnuje pouze malý výčet, z mého pohledu, 

nejpoužívanějších. V této práci rozdělím indikátory na tři hlavní skupiny a to trendové 

indikátory, oscilátory a predikující indikátory.51 

 

Trendové indikátory 

Trendové indikátory jsou jednoduše takové, které sledují trend, neboli slouží k určení 

směru trendu. Trendové indikátory fungují tak, že spočítají data pomocí matematického 

vzorce a vytvoří indikátor (křivku). Na základě vlastností této křivky (tvar, délka, směr, 

hodnota atd.) se určí směr a kvalita trendu daného instrumentu. Nejčastěji bývají tyto 

indikátory postaveny na nějakém klouzavém průměru a jejich úkolem je nalézt počátek 

a konec trendu. Hlavní nevýhodou těchto indikátorů je jejich zpoždění, kdy na pohyb 

reagují až poté, kdy se ceny pohnou. Trendové indikátory fungují nejlépe na trendových 

trzích a v netrendovém období dochází k časté chybovosti a tím pádem i k řadě 

ztrátových obchodů.52 

Jednoduchý klouzavý průměr 

Jednoduchý klouzavý průměr (sigle moving average – SMA) je nejjednodušší klouzavý 

průměr a v praxi také hojně používaný. Klouzavé průměry, jak již vyplívá ze samotného 

názvu, jsou průměry cen za zkoumané období. Obvykle jednoduchý klouzavý průměr 

počítá ze zavíracích cen (close), dá se ale samozřejmě počítat pro jakoukoliv cenu (low, 

high, open). Výpočet je jednoduchý a je dán následující rovnicí.53 

 

�� =	
�1 + �2 +⋯+ �




. (1.1) 

 

Kde Pn je cena n-intervalu obchodních dnů a n je počet dnů, na jehož základě klouzavý 

průměr počítáme. Pomocí křivky klouzavého průměru se tak na první pohled určí, zda-li 

jsou ceny v trendu, či nikoliv.54 

 

                                                                                                                                               
50 Rejnuš, O. Finanční trhy, s. 327 
51 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 83 
52 tamtéž. s. 84 
53 tamtéž. s. 85-86 
54 tamtéž, s. 86 



27 
 

Pokud cena protne klouzavý průměr směrem dolů, jedná se o signál k prodeji (short). 

Pokud cena protne klouzavý průměr směrem nahoru, jedná se o signál k nákupu 

(long).55 

 

 

Graf 4: Ilustrace jednoduchého klouzavého průměru v grafu měnového páru GBP/USD (vlastní 
zpracování). 

 

Exponenciální klouzavý průměr 

Exponenciální klouzavý průměr  (exponential moving average – EMA) přikládá větší 

váhu k posledním časovým obdobím. Matematický výpočet je dán následujícím 

předpisem.56 

 

��� = 	�
	.		� �	�����	.		�1 � ��. (1.2) 

 

                                                 
55 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 87 
56 tamtéž, s. 89-90 



28 
 

Kde n je délka sledovaného časového období, Cn je cena použitá k výpočtu průměru 

(dnešní) a K je dáno předpisem:57 

 

� �	
2

�
 � 1�
. (1.3) 

 

Použití exponenciálního klouzavého průměru v obchodování je stejné jako u 

jednoduchého klouzavého průměru.58 

 

 

Graf 5: Ilustrace Exponenciálního klouzavého průměru v grafu měnového páru GBP/USD 
(vlastní zpracování). 

 

MACD (klouzavý průměr convergence/divergence) 

MACD je jedním z nejpopulárnějších indikátorů. Je založen na vztahu dvou klouzavých 

průměrů. Jeho základní nastavení je rozdíl mezi 26 denním a 12 denním 

                                                 
57 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 89-90 
58 tamtéž 
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exponenciálním klouzavým průměrem. MACD je nejefektivnější na trendových trzích. 

Výpočet je dán následujícím předpisem59 

 

����� � �����12� � �����26�	 . (1.4) 

 

Kde EMA(12) je 12 denní klouzavý průměr a EMA(26) je 26 denní klouzavý průměr.60 

 

 

Graf 6: Ilustrace indikátoru MACD v grafu měnového páru GBP/USD (vlastní zpracování). 

 

Oscilátory 

Oscilátory jsou technickými indikátory, které měří změnu ceny (kurzu) za zvolené 

časové období. Pro jejich výpočet jsou zapotřebí nepřerušované a dosti dlouhé časové 

řady vstupních dat. Oscilátory se, naopak od trendových indikátorů, používají zejména 

při pohybu trhu do strany (chop), kde vykazují lepší výsledky než v trendujícím trhu. 

                                                 
59 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 92 
60 INVESTOPEDIA. Macd, 2013. 
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Oscilátoru existuje celá řada, tato práce se zabývá pouze malým výčtem, z mého 

pohledu nejpoužívanějších z nich.61 

 

CCI (index komoditního kanálu – commodity channel index) 

CCI patří mezi velmi populární indikátory. CCI měří sílu a směr trendu. Vysoké 

hodnoty naznačují, že jsou ceny v porovnání se svou průměrnou úrovní neobvykle 

vysoko, zatímco nízké hodnoty upozorňují, že ceny jsou neobvykle nízko. Původně byl 

CCI vyvinut, jak již název napovídá, pro komoditní obchodování, s úspěchem se však 

využívá i na měnových trzích.  CCI se vypočítá podle následujícího předpisu62 

 

��� �
�� �����

����	.		0,015
	. (1.5) 

 

Kde TP je typická cena (typical price), která se vypočítá jakou součet nejvyšší, nejnižší 

a uzavírací ceny, který se vydělí číslem 3. MATP je jednoduchý klouzavý průměr 

(moving average typical price). MDTP je střední odchylka.63 

 

                                                 
61 Rejnuš, O. Finanční trhy, s. 337 
62 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 108 
63 tamtéž 
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Graf 7: Ilustrace indikátoru CCI na denním grafu měnového páru GBP/USD (vlastní 
zpracování). 

 

RSI (index relativní síly – relative strength index) 

RSI je také velice oblíbeným indikátorem. Určuje překoupené a přeprodané podmínky 

na trhu.64 Slouží k identifikaci trendu a k indikaci signálů doporučených pro vstup a 

výstup z trhu. Výpočet RSI je dán následujícím předpisem.65 

 

�����
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	. (1.6) 

 

Kde RSIt(n) je hodnota oscilátoru RSI v čase t pro období délky n. U(n) je součet 

kladných kurzových změn za sledované období n. D(n) vyjadřuje součet záporných 

kurzových změn za sledované období n.66 

                                                 
64 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 102 
65 Rejnuš, O. Finanční trhy, s. 339-340 
66 tamtéž 
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Graf 8: Ilustrace indikátoru RSI na denním grafu měnového páru GBP/USD (vlastní 
zpracování). 

 

Stochastic 

Indikátor stochastic je obchodníky používán zejména v netrendovém období, kdy jde trh 

do strany. Jako oscilátor opět „osciluje“ mezi dvěma pásmy. Skládá se ze dvou křivek, a 

to %K a %D, které jsou dané následujícími předpisy67 

 

%� � 100
� � !"

#" � !"
	. (1.7) 

 

Kde C je poslední zavírací cena (close) na příslušném časovém období. Lx je nejnižší 

bod (low) za vybraný časový úsek a Hx je nejvyšší bod (high) za vybraný časový 

úsek.68 

                                                 
67 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 105 
68 FINCENTRUM. Stochastic: velmi silný indikátor. 2013 
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	. (1.8) 

 

Kde Hn n denní součet (C-Lx) a Ln je n denní součet (Hx-Lx) (platí pro denní graf).69 

 

Hodnoty indikátoru stochastic jsou vyjádřeny v procentech, můžou se tedy pohybovat 

od 0 do 100%. Křivka %D je v podstatě vyhlazená křivka %K, tedy křivka %K bude 

vždy ta „aktivnější“ a %D ta „pomalejší“. Pokud se hodnoty nacházejí nad 70%, 

znamená to, že trh je překoupený (prodáváme), pakliže jsou hodnoty pod 30%, je trh 

přeprodaný (nakupujeme).70  

 

 

Graf 9: Ilustrace indikátoru Stochastic na denním grafu měnového páru GBP/USD (vlastní 
zpracování). 

  

                                                 
69 FINCENTRUM. Stochastic: velmi silný indikátor. 2013 
70 Hartman, O. Jak se stát forexovým obchodníkem, s. 105-106 



34 
 

2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Následující část práce se zabývá analýzou vybraných obchodních strategií. Pro analýzu 

jsem zvolil tři obchodní strategie založené na technických indikátorech popřípadě 

v kombinaci s grafickými formacemi. První analyzovaná strategie je založená na 

indikátoru CCI v kombinaci s grafickou formací Harami. Druhá strategie využívá 

technický indikátor RSI v kombinaci s grafickou formací Hammer popřípadě Hanging 

man. Poslední analyzovaná strategie je založena na indikátoru Stochastic v kombinaci 

s grafickou formací ranní popřípadě večerní hvězda. Grafické formace a technické 

indikátory jsem volil podle toho, které jsou často používané. Samotné odzkoušení 

strategií na historických datech je provedeno automaticky pomocí skriptu. Tuto metodu 

jsem zvolil z důvodu, abych eliminoval veškeré své psychologické aspekty 

v obchodování. Na základě svých emocí bych nemusel striktně dodržovat obchodní 

pravidla a analýza by poté nebyla zcela objektivní. Analýza každé strategie je 

provedena na pěti stejných instrumentech ve stejném časovém období. Každá strategie 

je tak analyzována na stejných datech. Každou strategii jsem analyzoval na 

instrumentech EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY a zlato v období od 

1.1.2011 do 31.12.2012. Dále je uveden jeden příklad analýzy měnového páru 

EUR/USD, který jsem analyzoval ručně v období od 1.1.2012 do 31.12.2012. Tento 

příklad jsem uvedl jako ilustrativní jakým způsobem skript analyzuje graf. 

 

Analýza strategie na historických datech je velice užitečná, protože není třeba 

obchodovat měsíce či roky na demo účtu. Zkreslení, které vzniká touto analýzou, je 

fakt, že v historických datech není zobrazena výše spreadu. Při vyšších časových 

rámcích (hodinový a vyšší) se však tento fakt dá považovat za zanedbatelný. Také 

z tohoto důvodu jsem zvolil čtyřhodinový časový rámec pro analýzu. 

 

Samotná analýza byla provedena pomocí programu Meta Trader 5 a naprogramovaných 

skriptů. Tyto skripty jsou přiloženy na CD v přílohách a pocházejí ze stránky 

www.mql5.com. Naprogramované skripty jsem zvolil z důvodu, že nejsem zběhlý a 

znalý programátor a je vysoká pravděpodobnost, že bych ve skriptu udělal chybu, která 
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by mohla mít na výsledek analýzy zásadní vliv. Historická data, na kterých jsem 

strategie analyzoval, jsou od společnosti High Sky Brokers a.s. 

 

2.1 Analýza historických dat pomocí klouzavého průměru 

Jako první jsem provedl analýzu historických dat v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 

pomocí jednoduchého klouzavého průměru. Jako nastavení jsem použil periodu 30  

(počítá se jako průměr ceny posledních 30 svíček.). Pro výpočet jsem použil uzavírací 

cenu (close). Analyzovaným instrumentem byl EUR/USD. 

 

Jako signál pro vstup do obchodu jsem zvolil překřížení ceny instrumentu zmíněným 

indikátorem. Pokud dojde k překřížení směrem dolů, je to signál k otevření dlouhé 

pozice. Pokud dojede k překřížení ceny indikátorem směrem nahoru je to signál 

k otevření krátké pozice. K otevření pozice dojde na uzavírací ceně následující svíčky, 

pokud cena potvrdí překřížení a uzavře pod/nad indikátorem. Ukázku obchodních 

signálů ilustruje následující graf. 

 

Graf 10: Ukázka obchodních signálů u použití klouzavého průměru (vlastní zpracování). 
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K uzavření pozice dojde ve chvíli, kdy dojde k překřížení ceny indikátorem v opačném 

směru, tedy dojde k otevření opačné pozice. K uzavření dojde opět na následující 

svíčce, která slouží jako potvrzení. 

 

U nastavené periody 30 vznikalo v grafu mnoho falešných signálů. Zejména při pohybu 

trhu do strany. Výsledek analýzy shrnuje následující tabulka. 

 

Tabulka 1: Výsledky analýzy grafu EUR/USD pomocí jednoduchého klouzavého průměru 
(vlastní tvorba). 

Čistý zisk (pip) -600,7 Celkem signálů 85 

Počet ziskových signálů 25 Počet ztrátových signálů 60 

 

U této analýzy jsem zisk vyjádřil v pipech (nejmenší pohyb o který se může daný 

instrument pohnout. Desetinné číslo je to proto, že dřív se kotovaly měnové páry na 4 

desetinná místa, dnes se často uvádí 5, avšak přepočet je stejný, proto jsem páté číslo 

uvedl jako desetinné. Je to z důvodu, že někteří brokeři uvádějí spread jako desetinné 

číslo (1,5 pipů např.). 

 

Jednoduchý klouzavý průměr se projevil jako velice dobrý indikátor v trendovém 

období. Pokud trh silně stoupal nebo naopak klesal, zisk otevřené pozice byl značný. 

Naopak pokud se trh pohyboval do strany, indikátor podával mnoho falešných signálů. 

Tento problém by se částečně vyřešil zvýšením periody, pak by ale byl indikátor značně 

zpožděný za reálným pohybem trhu a ke vstupním signálům by docházelo v době, kdy 

by trend již končil. Pokud by se však jednalo o dlouhodobější trend, zisk z otevřené 

pozice by byl značný. 

 

Využití klouzavého průměru je tedy z mého pohledu spíše jako potvrzení trendu nebo 

pro obchodování dlouhodobějších kontraktů. 

 

Jako problém při analýze využití klouzavého průměru v obchodování na měnovém trhu 

byl i fakt, že jsem viděl další vývoj grafu. Zmíněný problém spatřuji v tom, že když 

znám další vývoj grafu a nastane situace, kdy je hodnota indikátoru na hranici, umístění 
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obchodní pozice může být ovlivněna právě tímto faktem. V reálném obchodování však 

taková situace nastat nemůže a musím se rozhodnout bez náhledu dalšího vývoje. 

Z tohoto důvodu jsem použil v další práci automatické skripty, které vylučují zmíněný 

problém. 

 

Dalším problémem, který nastává u analýzy historických dat, je fakt, že při změně 

období nebo instrumentu může být výsledek úplně opačný, tedy zisková strategie může 

být značně ztrátová. Z tohoto důvodu jsem analyzoval každou strategii na pěti 

instrumentech, abych mohl určit, zda strategie může být zisková či nikoliv. Vzhledem 

k rozsahu práce uvádím pouze výsledky, samotné vyhodnocení proběhlo automaticky, 

dle nastavených parametrů. 

 

2.2 Obchodní strategie 

2.2.1 Strategie založená na indikátoru CCI a formaci Harami 

Základní myšlenkou této strategie, je formace Harami, která často indikuje zvrat trendu. 

Pokud se utvoří tato formace, je to v mnoha případech ideální případ otevřít pozici proti 

stávajícímu trendu. Ne vždy však je signál platný, a proto je zde i druhá podmínka, že 

musí být tato formace potvrzena indikátorem CCI. Tato kombinace zvyšuje 

pravděpodobnost, že obchod bude ziskový. 

 

Dlouhá pozice 

Pokud se tedy utvoří formace Harami, která indikuje zvrat klesajícího trendu na rostoucí 

trend, otestuje program, zda indikátor CCI je pod kritickou hranicí -50. 

 

Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, otevře program dlouhou pozici. 

 

Zavření této pozice nastává ve chvíli, kdy indikátor CCI dosáhne opačné kritické 

hladiny +80 nebo pokud se signál nepotvrdí a indikátor CCI klesne dále pod kritickou 

hladinu -80. 
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Krátká pozice 

Otevření krátké pozice je analogicky stejné. Pokud se utvoří formace Harami 

v rostoucím trendu testuje se indikátor CCI. Jestliže je hladina nad hodnotou +50, otevře 

se krátká pozice. 

 

Zavření krátké pozice nastává v případě, kdy indikátor CCI dosáhne opačné kritické 

hladiny -50 nebo pokud se formace nepotvrdí a hladina indikátoru roste dál nad hladinu 

+80. 

 

Ukázku krátké a dlouhé pozice v průběhu simulace zobrazuje následující graf. 

 

 

Graf 11: Ukázka z výsledku obchodování EUR/USD na čtyřhodinovém grafu (vlastní 
zpracování). 

 

Simulace strategie na měnovém páru EUR/USD 

Prvním instrumentem, na kterém jsem analyzoval tuto strategii, byl měnový pár 

EUR/USD. 
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Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 0, tedy k uzavření pozice dojde podle pravidel 

strategie. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 0, tedy realizaci zisku a uzavření pozice 

dojde podle pravidel strategie. 

• Perioda CCI – nastavena na hodnotu 11. 

 

Výsledky ukazuje tabulka níže. 

 

Tabulka 2: Výsledek strategie pro měnový pár EUR/USD (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 27 730.64 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 386 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 241 488.08 Kč Hrubá ztráta 213 757.44 Kč 

Ziskových obchodů 149 (38.70 %) Ztrátových obchodů 236 (61.30 %) 

Průměrný ziskový obchod 1 620.73 Kč Průměrný ztrátový obchod 905.75 Kč 

 

Na první pohled tato strategie vypadá jako velice úspěšná. Pokud se ale podíváme na 

křivku zůstatků na účtu, který zobrazuje graf 12, zjistíme, že velká část zisku byla 

utvořena na začátku obchodování pouze dvěma obchody. Zmíněné dva obchody se 

nemusí ale pravidelně opakovat. Pokud bychom změnili simulované období, nemusela 

by být strategie v takovém zisku. Při zpětné analýze průběhu obchodování jsem zjistil, 

že některé obchody, během otevření, byly v zisku, avšak nakonec uzavřeli ve ztrátě. 

Tento nedostatek by se částečně dal vyřešit nastavením úrovně take profit.  
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Graf 12: Vývoj zůstatku na účtu pro měnový pár EUR/USD (vlastní zpracování). 

 

Při změně periody indikátoru CCI na hodnotu 20 jsem dosáhl značně lepších výsledků, 

jak zobrazuje tabulka 3, v podobě čistého zisku. Co je ale zajímavější, je fakt, že 

průměrný ztrátový obchod  

Tabulka 3: Výsledek obchodování instrumentu EUR/USD s periodou CCI 20 (vlastní 
zpracování). 

Čistý zisk 42 841.25 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 271 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 207 686.92 Kč Hrubá ztráta 164 845.67 Kč 

Ziskových obchodů 102 (37.64 %) Ztrátových obchodů 169 (62.36 %) 

Průměrný ziskový obchod 2 036.15 Kč Průměrný ztrátový obchod 975.42 Kč 

 

zůstal prakticky na své hodnotě, ale průměrný ziskový obchod vzrostl o 400 Kč. Poměr 

ziskový a ztrátových obchodů zůstal prakticky stejný. Opět jsou zde dva obchody, které 

tvoří značnou část výsledku, nicméně v tomto případě, pokud bychom brali výsledek 

bez těchto dvou obchodů, účet by skončil i tak v zisku. První z těchto dvou obchodů 

skončil v zisku necelých 10 000 a druhý necelých 15 000 Kč. Pokud tedy odečteme tyto 

dva obchody, pořád je zůstatek účtu více jak 18 000 Kč. Dále, jak je znát z grafu 13, 

zůstatek na účtu má znatelnější rostoucí charakter. 
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Graf 13: Vývoj zůstatku na účtu instrumentu EUR/USD (vlastní zpracování). 

 

Simulace strategie na měnovém páru USD/CHF 

Druhým instrumentem na měnovém trhu, který jsem otestoval, byl měnový pár 

amerického dolaru proti švýcarskému franku. Nastavení jsem ponechal stejné jako u 

měnového páru EUR/USD. Výsledek testu zachycuje následující tabulka. Průběh 

zůstatku na účtu ilustruje následující graf. 

 

Tabulka 4: Výsledek strategie pro měnový pár USD/CHF (vlastní zpracování). 

Čistý zisk -55.77 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 456 Testovaných barů 2 690 

Hrubý zisk 200 957 Kč Hrubá ztráta 201 012.77 Kč 

Ziskových obchodů 127 (28.29 %) Ztrátových obchodů 322 (71.71 %) 

Průměrný ziskový obchod 1 582.34 Kč Průměrný ztrátový obchod 624.26 Kč 

 

 

Graf 14: Vývoj zůstatku na účtu pro měnový pár USD/CHF (vlastní zpracování). 
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Podle vývoje grafu vývoje zůstatku na účtu pro měnový pár USD/CHF je patrné, že 

zásadní vliv mají dva obchody. Prvním z nich je krátká pozice z data 19.8.2011 v 16:00 

(obchod s číslem 101), která skončila v zisku 11 854.24 a druhý obchod je z data 

13.9.2011 v 16:00 (obchod s číslem 107), kdy otevření krátké pozice skončilo v zisku 

18 715.51. Nastává tedy stejný problém jako u měnového páru EUR/USD. V případě, 

že by se totiž v budoucnu neopakovaly zmíněné dva obchody, výsledek strategie, by se 

mohl razantně změnit. 

 

Simulace strategie na měnovém páru GBP/USD 

Dalším testovaným instrumentem byl měnový pár britská libra proti americkému 

dolaru. Nastavení jsem ponechal stejné. Výsledek shrnuje následující tabulka. 

 

Tabulka 5: Výsledek strategie pro měnová pár GBP/USD (vlastní zpracování). 

Čistý zisk -9672.76 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 104 Testovaných barů 2 690 

Hrubý zisk 53 852.6 Kč Hrubá ztráta 63 525.36 Kč 

Ziskových obchodů 36 (34.62 %) Ztrátových obchodů 68 (65.38 %) 

Průměrný ziskový obchod 1 495.91 Kč Průměrný ztrátový obchod 934.2 Kč 

 

Průběh zůstatku na účtu zobrazuje následující graf. 

 

 

Graf 15: Průběh zůstatku na účtu měnového páru GBP/USD (vlastní zpracování). 

 

Strategie skončila na konci období sice ve značné ztrátě, ale první polovina obchodů 

končí v zisku více jak 18 000 Kč. Zkoumal jsem tedy graf průběhu obchodování. Po 

analýze grafu jsem provedl změnu nastavení hodnot periody indikátoru CCI, stop loss a 
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take profit. Výsledky však byli vždy obdobné jako u výchozích hodnot. Z toho důvodu 

je zde neuvádím. 

 

Simulace strategie na měnovém páru USD/JPY 

Dalším testovaným instrumentem byl měnový pár americký dolar proti japonskému 

jenu. Nastavení jsem ponechal stejné jako u předchozích výchozích testů a výsledek 

jsem shrnul v následující tabulce. 

 

Tabulka 6: Výsledek strategie pro měnový pár USD/JPY (vlastní zpracování). 

Čistý zisk -9534.71 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 125 Testovaných barů 2 690 

Hrubý zisk 37 911.06 Kč Hrubá ztráta 47 445.77 Kč 

Ziskových obchodů 37 (29.6 %) Ztrátových obchodů 88 (70.4 %) 

Průměrný ziskový obchod 1 024.62 Kč Průměrný ztrátový obchod 539.16 Kč 

 

Strategie skončila na konci období téměř se 100% ztrátou. Průběh zůstatku na účtu 

zobrazuje následující graf. 

 

 

Graf 16: Průběh zůstatku na účtu měnového páru USD/JPY (vlastní zpracování). 

 

Na základě tohoto výsledku jsem udělal optimalizaci nastavení vstupních hodnot, 

změnil periodu indikátoru CCI, hodnotu stop loss a take profit. Výsledky strategie byli 

však obdobné jako u základního nastavení, proto je zde neuvádím. 
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Simulace strategie na instrumentu zlato 

Dalším instrumentem, kde jsem otestoval tuto strategii, bylo zlato. Ponechal jsem stejné 

nastavení a výsledek je vidět na grafu níže. 

 

 

Graf 17: Vývoj zůstatku na účtu (vlastní zpracování). 

 

Jak je vidět, hned při prvním obchodu došlo k poklesu kapitálu na takovou míru, že už 

jsem nebyl schopen obchodovat dále. Provedl jsem optimalizaci a nastavil pevné 

hodnoty pro úroveň ochranného prodeje (stop-loss) a výstupu z obchodu (take-profit). 

Při nastavení jsem se řídil pravidlem, že úroveň zisku by měla být alespoň třikrát vyšší 

než úroveň ztráty. Výsledek je patrný z následující tabulky. 

 

Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 500. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 1500. 

• Perioda CCI – nastavena na hodnotu 11. 

 

Tabulka 7: Výsledek strategie založené na indikátoru CCI a formaci Harami pro zlato (vlastní 
zpracování). 

Čistý zisk 125 110.83 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 383 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 345 396.48 Kč Hrubá ztráta 220 285.65 Kč 

Ziskových obchodů 138 (36.03 %) Ztrátových obchodů 245 (63.97 %) 

Průměrný ziskový obchod 2 502.87 Kč Průměrný ztrátový obchod 899.13 Kč 
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Změna nastavení diametrálně změnila výsledek strategie. Z nefunkční se stala extrémně 

profitabilní. Tento příklad jsem uvedl z důvodu, jak může ovlivnit strategii „pouhé“ 

nastavení úrovní stop loss a take profit. Průběh zůstatku na účtu ilustruje následující 

graf. 

 

 

Graf 18: Vývoj zůstatku na účtu (vlastní zpracování). 

 

2.2.2 Celkové zhodnocení strategie 

Strategie využívající formaci Harami s potvrzením indikátoru CCI je jistě zajímavá pro 

další studium. Nicméně byla ztrátová na třech instrumentech z pěti. Tento fakt může 

poukazovat na to, že změnou období u měnového páru EUR/USD by mohla skončit ve 

ztrátě také. Zajímavý je však výsledek simulace u zlata, kde třetinu testovaného období 

zůstatek na účtu strmě roste. Strategie také v analyzovaném období vrací relativně velké 

množství obchodů. Strategie však vrací průměrně kolem 36% ziskových obchodů, 

ostatní obchody končí ve ztrátě. Je to z důvodu falešných signálů nebo je v průběhu 

pozice zisková, ale nedojde k signálu pro uzavření a postupně se dostane do ztráty. 

Druhý problém se dá řešit nastavením úrovně take profit. Problém s falešnými signály 

se dá částečně omezit nastavením úrovně stop loss. Musíme však nastavit takovou 

úroveň, aby nedošlo k uzavírání pozic příliš brzo, a tak neskončili ve ztrátě i pozice, 

které jsou ziskové. Pokud by se podařilo dále odfiltrovat více ztrátových obchodů, 

mohla by být strategie ještě ziskovější.  

 

2.2.3 Strategie založená na indikátoru RSI a formaci Hammer/Hanging man 

Strategie je založená na svíčkové formaci Hammer pro dlouhou pozici a Hanging man 

pro pozici krátkou. Tento obchodní signál se navíc musí potvrdit indikátorem RSI (pro 

dlouhou pozici, musí mít indikátor RSI úroveň maximálně 40 nebo méně a pro krátkou 
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pozici minimálně 60 nebo více). Pro přehlednost shrnuji pravidla pro otevření a zavření 

obchodních pozic. 

 

Dlouhá pozice 

Otevření dlouhé pozice nastává ve chvíli, kdy se utvoří svíčková formace Hammer a 

zároveň indikátor RSI je na úrovni maximálně 40 nebo méně. 

 

Zavření dlouhé pozice nastává v závislosti na indikátor RSI. V případě, že dosáhne 

opačné kritické hodnoty (70 a více) dojde k uzavření dlouhé pozice. 

 

Krátká pozice  

Otevření krátké pozice nastane, pokud se utvoří svíčková formace Hanging man a 

zároveň indikátor RSI dosahuje hodnoty 60 nebo více. 

 

Zavření krátké pozice nastává ve chvíli, kdy indikátor RSI dosáhne opačné kritické 

hodnoty (30 a méně). 

 

Ukázku obchodních signálů v průběhu simulace zachycuje následující graf. 



47 
 

 

Graf 19: Ukázka obchodování na měnovém páru EUR/USD (vlastní zpracování). 

 

Simulace strategie na měnovém páru EUR/USD 

Prvním instrumentem, který jsem analyzoval, byl měnový pár EUR/USD. Výsledek 

strategie nastavené podle výchozího nastavení shrnuje následující tabulka. 

 

Nastavení strategie 

Jako výchozí nastavení u měnového páru EUR/USD jsem zvolil periodu RSI 33 a 

úroveň stop loss 20, to z toho důvodu, že při simulaci bez úrovně stop loss skončil účet 

velice brzo na úrovni nula a simulace tak byla přerušena. Výsledek zachycuje 

následující tabulka. 

 

• Úroveň stop loss: 20. 

• Úroveň take profit: 0. 

• Perioda indikátoru RSI: 33. 
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Tabulka 8: Výsledek strategie EUR/USD s výchozím nastavením (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 20 817.28 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 61 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 42 901.11 Kč Hrubá ztráta 22 083.83 Kč 

Ziskových obchodů 4 (6.5 %) Ztrátových obchodů 57 (93.44 %) 

Průměrný ziskový obchod 10 725.28 Kč Průměrný ztrátový obchod 387.44 Kč 

 

První čeho si lze všimnout je relativně málo obchodů. 61 obchodů během dvou let je 

průměrně pouze jeden obchod za 12 dnů. Dále jsou pouze 4 obchody ziskové, tedy 

průměrně čekáme půl roku na ziskový obchod. Co je ale zajímavé a stojí za 

prozkoumání je velikost průměrného ziskového a ztrátového obchodu. Zatímco 

průměrný ztrátový obchod je necelých 400 Kč, průměrný ziskový obchod je téměř 11 

000. Díky tomuto faktu je strategie zisková, protože průměrně jeden ziskový obchod 

dokáže pokrýt 27 obchodů ztrátových. Vývoj zůstatku na obchodním účtu ilustruje 

následující graf. 

 

 

Graf 20: Vývoj zůstatku na účtu měnového páru EUR/USD (vlastní zpracování). 

 

Z grafu je patrné, že poslední ziskový obchod (obchod z data 14.9.2012 8:00 hodin) byl 

hluboko pod průměrem ostatních tří ziskových obchodů. Výsledek mě však přivedl 

k myšlence omezit ještě více průměrný ztrátový obchod. Upravil jsem tedy nastavení 

úrovně stop-loss na 16 pipů a shrnutí je patrné z následující tabulky. 
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Tabulka 9: Výsledek strategie pro měnový pár EUR/USD po optimalizaci úrovně stop-loss. 
(vlastní zpracování). 

Čistý zisk 24 840.36 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 62 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 42 901.11 Kč Hrubá ztráta 18 060.75 Kč 

Ziskových obchodů 4 (6.45 %) Ztrátových obchodů 58 (93.55 %) 

Průměrný ziskový obchod 10 725.28 Kč Průměrný ztrátový obchod 311.39 Kč 

 

Po nastavení úrovně stop loss se změnil průměr ztrátových obchodů, avšak nepřišli jsme 

o ziskové obchody. Výsledkem je navýšení čistého zisku o 4000 Kč, tedy téměř o 20%. 

Průběh zůstatku na účtu je obdobný jako u předchozí simulace. 

 

Simulace strategie na měnovém páru GBP/USD 

Druhým instrumentem testovaným na tuto strategii byl měnový pár Britské libry proti 

Americkému dolaru. 

 

Nastavení strateige: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 0. K uzavření pozice dojde podle pravidel 

strategie. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 0. Zisk bude realizován podle pravidel 

strategie. 

• Perioda RSI – nastavena na hodnotu 33. 

 

Výsledek strategie shrnuje následující tabulka. 
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Tabulka 10: Výsledek strategie na měnovém páru GBP/USD (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 29 269.48 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 23 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 73 998.76 Kč Hrubá ztráta 44 729.28 Kč 

Ziskových obchodů 11 (47.83 %) Ztrátových obchodů 12 (52.17 %) 

Průměrný ziskový obchod 6 727.16 Kč Průměrný ztrátový obchod 3 727.44 Kč 

 

Strategie dosahuje pěkného zisku. Co je ale třeba zdůraznit je počet obchodů. Během 

dvou let došlo k realizaci pouze 23 obchodů, tedy průměrně ani ne jeden obchod za 

měsíc. Poměr ziskových a ztrátových obchodů vychází téměř jedna ku jedné, přičemž 

průměrný ziskový obchod je skoro dvojnásobný jako průměrný ztrátový obchod. Vývoj 

zůstatku na účtu v průběhu obchodování ukazuje následující graf. 

 

 

Graf 21: Vývoj zůstatku na účtu na měnovém páru GBP/USD (vlastní zpracování). 

 

Simulace strategie na měnovém páru USD/CHF 

Dalším testovaným instrumentem pro tuto strategii byl měnový pár Americký dolar 

proti Švýcarskému franku. Nastavení jsem ponechal na stejných hodnotách jako u 

předchozího instrumentu. Zůstatek na účtu dosáhl nuly již před koncem simulovaného 

období, tak byl test ukončen. Provedl jsem optimalizaci hodnot stop loss, take profit a 

periody indikátoru RSI, ale výsledek strategie byl obdobný jako u prvního testu. 

Výsledek testu zachycuje následující tabulka. 
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Tabulka 11: Výsledek strategie pro USD/CHF (vlastní zpracování). 

Čistý zisk -10030.58 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 12 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 143.35 Kč Hrubá ztráta 10 173.93 Kč 

Ziskových obchodů 2 (16.67 %) Ztrátových obchodů 10 (83.33 %) 

Průměrný ziskový obchod 141.36 Kč Průměrný ztrátový obchod 1 017.39 Kč 

 

Pohyb zůstatku na účtu zobrazuje následující graf. 

 

 

Graf 22: Průběh zůstatku na účtu měnového páru USD/CHF (vlastní zpracování). 

 

Test strategie pro USD/JPY 

Dalším instrumentem, kde jsem otestoval strategii, byl měnový pár Americký dolar 

proti Japonskému jenu.  

 

Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 0. K uzavření pozice dojde podle pravidel 

strategie. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 0. Zisk bude realizován podle pravidel 

strategie. 

• Perioda RSI – nastavena na hodnotu 33. 

 

Výsledek strategie shrnuje následující tabulka. 
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Tabulka 12: Výsledek strategie na měnovém páru USD/JPY (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 16 772.68 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 28 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 57 297.99 Kč Hrubá ztráta 40 525.31 Kč 

Ziskových obchodů 15 (53.57 %) Ztrátových obchodů 13 (46.43 %) 

Průměrný ziskový obchod 3 819.87 Kč Průměrný ztrátový obchod 3 117.33 Kč 

 

Na měnovém páru USD/JPY je opět velice malý počet realizovaných obchodů. Počet 

ziskových obchodů je však vyšší než počet ztrátových obchodů. K tomu je průměrný 

ziskový obchod větší než průměrný obchod ztrátový. Průběh zůstatku na účtu v průběhu 

obchodování zachycuje následující graf. 

 

 

Graf 23: Průběh zůstatku na účtu měnového páru USD/JPY (vlastní zpracování). 

 

Jak je vidět z grafu, zásadní vliv na výsledek strategie má první obchod ze dne 7.4.2011 

23:59 hodin. Tento obchod byl uzavřen se ziskem 12 466.98. Pokud by nenastal tento 

jediný obchod, byl by zásadně ovlivněn výsledek strategie. Strategie by skončila 

s mírnou ztrátou na konci testovaného období. Pokusil jsem se omezit průměr 

ztrátového obchodu nastavením úrovně stop loss. Tímto nastavením jsem však přišel o 

značnou míru ziskových obchodů, protože obchody byly uzavřeny příliš brzo na to, aby 

se dostaly na ziskovou úroveň. Celkový zisk strategie tak byl značně nižší a problém 

přetrvával nadále. 

 

Test strategie pro zlato 

Posledním instrumentem, na kterém jsem otestoval strategii založenou na svíčkové 

formaci Hammer potvrzenou indikátorem RSI, bylo zlato. 
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Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 0. K uzavření pozice dojde podle pravidel 

strategie. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 0. Zisk bude realizován podle pravidel 

strategie. 

• Perioda RSI – nastavena na hodnotu 33. 

 

Průběh strategie zachycuje následující graf. 

 

 

Graf 24: Průběh zůstatku na účtu u zlata (vlastní zpracování). 

 

Po prvním obchodě skončil cvičný účet dokonce v -925.53 Kč. V praxi na reálném účtu 

by broker zablokoval účet již dříve, pokud bychom nevyplnili margin call (pokyn 

brokera navýšit zůstatek na účtu pokud se blížíme k nule na našem investičním účtu). 

Avšak i tak by byl pro nás hned první obchod destruktivní. Je zajímavé, že stejná 

situace u tohoto instrumentu nastala i u strategie založené na svíčkové formaci Harami 

potvrzenou indikátorem CCI. Pokusil jsem se tedy provést optimalizaci nastavením 

úrovně stop loss na úroveň pouze jeden pip. Průběh obchodování byl zakončen v zisku 

necelých 47 000 Kč. Co mě ale zaujalo více byl fakt, že v průběhu obchodování byly 

otevírány pozice, které se dostávali do značných zisků, nicméně pravidlo pro uzavření 

obchodu podle strategie nenastalo, atak byl obchod uzavřen na úrovni stop loss. Provedl 

jsem tedy druhou optimalizaci a nastavil úroveň take profit na 21000 a výsledek shrnul 

v následující tabulce. 
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Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 1. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 21000. 

• Perioda RSI – nastavena na hodnotu 33. 

 

Tabulka 13: Výsledek strategie instrumentu zlato (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 232 873.61 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 69 Testovaných barů 2 682 

Hrubý zisk 232 873.61 Kč Hrubá ztráta 102.49 Kč 

Ziskových obchodů 10 (14.49 %) Ztrátových obchodů 59 (85.51 %) 

Průměrný ziskový obchod 23 297.61 Kč Průměrný ztrátový obchod 1.74 Kč 

 

Na první pohled je vidět rozdíl v konečném zůstatku strategie. Opět je ale nízký počet 

obchodů za období, to je ale u téhle strategie na všech instrumentech. Pozitivním faktem 

je průměr ziskového a ztrátového obchodu. I když je ziskových pouze 10 obchodů 

(necelý jeden obchod za dva měsíce), poměr ziskového a ztrátového obchodu je 

obrovský. Průměrně jeden ziskový obchod pokryje i několik tisíc ztrátových obchodů. 

 

2.2.4 Celkové zhodnocení strategie 

Strategie využívající indikátor RSI jako potvrzení grafické formace Hanging man a 

Hammer Dosahuje velice zajímavého výsledku na instrumentu zlato. U tohoto 

instrumentu je ziskových pouze 14% pozic, avšak pokud strategie zachytí signál, může 

být velice ziskový a pokrýt mnoho ztrátových obchodů. Z mého pohledu je slabinou 

strategie nízký počet obchodních signálů v simulovaném období. U měnového páru 

USD/JPY je to pouze 28 obchodů za 2 roky. Avšak u tohoto instrumentu je více než 

polovina obchodů ziskových. Tato strategie má velice dobré výsledky z mého pohledu. 

S výjimkou měnového páru USD/CHF došlo  na všech instrumentech ke zhodnocení 

kapitálu více jak o 150% během dvou let. 
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2.2.5 Strategie založená na indikátoru Stochastic a formaci hvězda 

Další testovaná strategie je založena na indikátoru Stochastic v kombinaci s grafickou 

formací ranní, popřípadě večerní, hvězda. 

 

Dlouhá pozice 

Otevření dlouhé pozice nastane ve chvíli, kdy na grafu vznikne formace Ranní hvězda, 

která je potvrzena indikátorem Stochastic, jehož křivka %D dosahuje hodnoty 30 nebo 

méně. 

 

K zavření dlouhé pozice dojde ve chvíli, kdy je dosaženo opačné kritické hodnoty 

(křivka %D dosáhne hodnoty 80 nebo více). 

 

Krátká pozice 

K otevření krátké pozice dojde ve chvíli, kdy se na grafu utvoří grafická formace 

večerní hvězda, která je potvrzena indikátorem Stochastic, jehož křivka %D dosahuje 

hodnoty 70 nebo více. 

 

Krátká pozice je uzavřena ve chvíli, kdy křivka %D indikátoru Stochastic dosáhne 

opačné kritické hodnoty (20 nebo méně). 

 

Ukázku z průběhu simulace zobrazuje následující graf. 
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Graf 25: Ukázka obchodování na měnovém páru EUR/USD (vlastní zpracování). 

 

Simulace strategie na měnovém páru EUR/USD 

Prvním instrumentem, na kterém jsem simuloval obchodování, s využitím zmíněné 

strategie byl opět měnový pár EUR/USD. 

 

Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 0. K uzavření pozice dojde podle pravidel 

strategie. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 0. Zisk bude realizován podle pravidel 

strategie. 

• Perioda křivky %K – 12. 

• Perioda křivky %D – 8. 

 

Výsledek shrnuje následující tabulka. 
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Tabulka 14: Výsledek strategie pro měnový pár EUR/USD (vlastní zpracování). 

Čistý zisk -1650.89 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 37 Testovaných barů 2682 

Hrubý zisk 42 318.43 Kč Hrubá ztráta 43 969.32 Kč 

Ziskových obchodů 12 (32.43 %) Ztrátových obchodů 25 (67.57 %) 

Průměrný ziskový obchod 3 528.54 Kč Průměrný ztrátový obchod 1 758.77 Kč 

 

Průběh zůstatku na účtu jsem znázornil na grafu níže. 

 

 

Graf 26: Vývoj zůstatku na účtu měnového páru EUR/USD (vlastní zpracování). 

 

Z grafu je patrná série ztrátových obchodů mezi obchody 16 a 24. Účet dosahuje 

zůstatku více jak 26 000Kč, dále však razantně klesá a na konci období končí ve ztrátě. 

Provedl jsem tedy optimalizaci nastavením úrovně stop loss na úroveň 50. Jinak jsem 

nastavení ponechal stejné. Výsledek optimalizace je patrný z následující tabulky. Graf 

zůstatků zobrazuje graf. 

 

Tabulka 15: Výsledek strategie pro EUR/USD po optimalizaci. (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 9 215.2 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 37 Testovaných barů 2682 

Hrubý zisk 34 579.4 Kč  Hrubá ztráta 25 364.2 Kč 

Ziskových obchodů 10 (27.03 %) Ztrátových obchodů 27 (72.97 %) 

Průměrný ziskový obchod 3 457.94 Kč Průměrný ztrátový obchod 939.41 Kč 
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Graf 27: Průběh zůstatku na účtu na měnovém páru EUR/USD (vlastní zpracování). 

 

Výsledky ukazují, že jsem přišel o dva ziskové obchody a snížil se průměrný ziskový 

obchod. Průměrný ztrátový obchod ale také klesl téměř na polovinu a díky tomu 

strategie na konci testovaného období skončila v zisku více jak 9 000Kč. 

 

Simulace strategie na měnovém páru GBP/USD 

Dalším testovaným instrumentem byl měnový pár britské libry proti americkému 

dolaru. Nastavení u prvního testování jsem ponechal stejné jako u měnového páru 

EUR/USD. Ztráta však na konci období dosáhla úrovně počátečního vkladu. Průběh 

zůstatku na účtu ukazuje následující graf. 

 

 

Graf 28: Průběh zůstatku na účtu měnového páru GBP/USD před optimalizací (vlastní 
zpracování). 

  

Provedl jsem tedy optimalizaci nastavení. S ohledem na průběh grafu by nestačilo 

nastavit úroveň stop loss, tím bychom zmírnili ztrátu, ale zůstatek by skončil i tak ve 

ztrátě. Provedl jsem tedy změnu periody křivky %K. Výsledek shrnuje následující 

tabulka. 
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Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 0. K uzavření pozice dojde podle pravidel 

strategie. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 0. Zisk bude realizován podle pravidel 

strategie. 

• Perioda křivky %K – 35. 

• Perioda křivky %D – 8. 

 

Tabulka 16: Výsledek strategie pro GBP/USD po optimalizaci (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 35 733.35 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 46 Testovaných barů 2682 

Hrubý zisk 96 629.9 Kč Hrubá ztráta 60 887.55 Kč 

Ziskových obchodů 23 (50 %) Ztrátových obchodů 23 (50 %) 

Průměrný ziskový obchod 4 200.91 Kč Průměrný ztrátový obchod 2 647.28 Kč 

 

Zůstatek změnou skončil v zisku více jak 35 000 Kč. Poměr ziskových a ztrátových 

obchodů je stejný, ale průměrný ziskový obchod je téměř dvakrát vyšší než průměrný 

ztrátový obchod. Průběh zůstatku na účtu po optimalizaci zobrazuje následující graf. 

 

 

Graf 29: Vývoj zůstatku na účtu měnového páru GBP/USD po optimalizaci (vlastní 
zpracování). 

 

Graf vývoje zůstatku na účtu má opačnou tendenci, roste až do konce období, kde končí 

ve značném zisku. 
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Simulace strategie na měnovém páru USD/CHF 

Dalším otestovaným instrumentem byl měnový pár americký dolar proti švýcarskému 

franku. Opět jsem ponechal první nastavení stejné jako u předchozích dvou instrumentů. 

Zůstatek na účtu se dostal na nulu již v měsíci červnu roku 2011. Průběh zůstatku 

zobrazuje následující graf. 

 

 

Graf 30: Zůstatek na účtu měnového páru USD/CHF (vlastní zpracování). 

 

Provedl jsem tedy změnu nastavení a provedl test znovu. Výsledek shrnuje následující 

tabulka. 

 

Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 20. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 0. Zisk bude realizován podle pravidel 

strategie. 

• Perioda křivky %K – 20. 

• Perioda křivky %D – 8. 

 

Tabulka 17: Výsledek strategie pro měnový pár USD/CHF po optimalizaci (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 10 799.87 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 48 Testovaných barů 2682 

Hrubý zisk 27 079.83 Kč Hrubá ztráta 16 279.96 Kč 

Ziskových obchodů 9 (18 %) Ztrátových obchodů 39 (81.25 %) 

Průměrný ziskový obchod 3 008.87 Kč Průměrný ztrátový obchod 417.43 Kč 
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Účet na konci období skončil s opačným výsledkem, tedy téměř 11 000 Kč v zisku. 

Průběh zůstatku na účtu zobrazuje následující graf. 

 

 

Graf 31: Vývoj zůstatku na účtu měnového páru USD/CHF po optimalizaci (vlastní 
zpracování). 

 

Simulace strategie na měnovém páru USD/JPY 

Posledním měnovým párem, kde jsem otestoval tuto strategii, byl americký dolar proti 

japonskému jenu. Původní nastavení jsem ponechal jako u předchozích instrumentů. 

Výsledek shrnuje následující tabulka a průběh zůstatku na účtu. 

 

Tabulka 18: Výsledek strategie pro USD/JPY (vlastní zpracování). 

Čistý zisk -2271.38 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 24 Testovaných barů 2682 

Hrubý zisk 15 830.53 Kč Hrubá ztráta 18 101.91 Kč 

Ziskových obchodů 5 (20.8 %) Ztrátových obchodů 19 (79.17 %) 

Průměrný ziskový obchod 3166.11 Kč Průměrný ztrátový obchod 952.73 Kč 

 

 

Graf 32: průběh zůstatku na účtu pro měnový pár USD/JPY (vlastní zpracování). 
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Při podrobnější analýze průběhu obchodování jsem si všiml, že některé obchody 

dosahují značných zisků, ale jsou uzavírány ve ztrátě, proto jsem provedl optimalizaci 

nastavení změnou úrovně take profit na úroveň 550. 

 

Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 0. K uzavření pozice dojde podle pravidel 

strategie. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 550. 

• Perioda křivky %K – 20. 

• Perioda křivky %D – 8. 

 

Výsledek strategie shrnuje následující tabulka. 

 

Tabulka 19: Výsledek strategie na měnovém páru USD/JPY po optimalizaci (vlastní 
zpracování). 

Čistý zisk 9 886.51 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 24 Testovaných barů 2682 

Hrubý zisk 31 397.03 Kč Hrubá ztráta 21 510.52 Kč 

Ziskových obchodů 6 (25 %) Ztrátových obchodů 18 (75 %) 

Průměrný ziskový obchod 5 232.84 Kč Průměrný ztrátový obchod 1 195.03 Kč 

 

Počet obchodů zůstal neměnný, avšak obchody uzavřely s větším ziskem a jeden 

obchod místo ve ztrátě uzavřel v zisku. Zůstatek na účtu v průběhu obchodování 

zobrazuje následující graf. 
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Graf 33: Průběh zůstatku na účtu měnového páru USD/JPY po optimalizaci (vlastní 
zpracování). 

 

Z porovnání grafů před a po optimalizaci je patrné, že tendence je neměnná, ale 

obchody po optimalizaci uzavírají s větším ziskem. Výsledkem je konečný stav 

investičního účtu na konci testovaného období se ziskem téměř 100%. 

 

Simulace strategie na instrumentu zlato 

Posledním testovaným instrumentem pro tuto strategii bylo zlato. Původní nastavení 

jsem opět ponechal neměnné. Výsledek je patrný z grafu ukazující průběh zůstatku na 

investičním účtu. 

 

 

Graf 34: Průběh zůstatku na účtu u zlata (vlastní zpracování). 

 

Opět obchodování skončilo hned při prvním obchodě. Provedl jsem proto optimalizaci 

následujícím nastavením. 

 

Nastavení strategie: 

• Stop-loss – nastaven na hodnotu 1. 

• Take-profit – nastaven na hodnotu 10000. 

• Perioda křivky %K – 60. 

• Perioda křivky %D – 1. 
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Výsledek shrnuje následující tabulka. 

 

Tabulka 20: Výsledek strategie pro zlato po optimalizaci (vlastní zpracování). 

Čistý zisk 237 011.57 Kč Časový rámec H4 

Celkem Obchodů 27 Testovaných barů 2682 

Hrubý zisk 237 037 Kč Hrubá ztráta 25.43 Kč 

Ziskových obchodů 13 (48.15 %) Ztrátových obchodů 14 (52.82 %) 

Průměrný ziskový obchod 18 233.62 Kč Průměrný ztrátový obchod 1.82 Kč 

 

Změna úrovně stop loss na úroveň 1 pip má za následek, že pozice se uzavře ve chvíli, 

kdy nejde směrem, který předpokládáme. Take profit úroveň nám zajišťuje, abychom 

realizovali zisk, pokud dosáhne úroveň zisku 10 000 pips a nepřišli tak o vysoký zisk, 

kdyby se trh obrátil. Průběh zůstatku na účtu ilustruje následující graf. 

 

 

Graf 35: Průběh zůstatku na účtu pro zlato po optimalizaci (vlastní zpracování). 

 

Z grafu je patrné, že má neustále rostoucí tendenci. Je to způsobeno tím, že i přes nízký 

počet obchodů stačí díky poměru průměrného ziskového a ztrátového obchodu jediný 

ziskový obchod na pokrytí několika tisícovek obchodů ztrátových. Pokud vezmeme do 

úvahy poměr ziskových a ztrátových, který je téměř 50/50, je tato strategie velice 

profitabilní. Za dva roky obchodování by se účet zhodnotil z počátečních 10 000 Kč na 

237 037 Kč. 
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2.2.6 Celkové zhodnocení strategie 

Strategie využívající indikátor Stochastic jako potvrzení grafické formace Star 

dosahoval také velice zajímavých výsledků. Opět na instrumentu zlato i tato strategie 

dosáhla značného zhodnocení. V tomto případě byl i dobrý poměr ziskových a 

ztrátových obchodů (přesně 50%) s tím, že průměrný ziskový obchod byl více jak 

18000 Kč a průměrný ztrátový obchod necelé 2 Kč Slabinu této strategie vidím opět 

v malém počtu obchodů. 

 

2.3 Celkové zhodnocení simulací 

Z výsledků simulací je patrné, že strategie může být zisková i za použití pouze 

statistických metod bez zásahu člověka do obchodování. Je však důležité si uvědomit, 

že, jak také plyne z průběhu simulací, neexistuje univerzální nastavení, které by 

spolehlivě fungovalo na jakémkoliv instrumentu v jakémkoliv čase. Strategie vyižívající 

indikátor CCI byla ztrátová u tří instrumentů z celkových pěti, kde probíhala simulace, 

avšak u těchto dvou dosahovala nemalého zhodnocení. Počet ziskových obchodů byl u 

všech instrumentů 30 – 40%. Strategie vracela relativně hodně obchodů oproti zbylým 

dvěma, automaticky simulovaným, strategiím. Druhá strategie, která využívá jako 

potvrzení indikátor RSI, byla zisková na všech simulovaných instrumentech. Počet 

obchodů za dva roky se však pohyboval od 12 do 69 obchodů. Vzhledem však na 

zhodnocení investičních účtů jistě stojí za další zkoumání. Poslední strategie, na které 

jsem provedl simulaci, dávala dobrý poměr ziskových a ztrátových obchodů, opět ale 

vracela, dle mého názoru, nízký počet obchodů za simulované období. Strategie, která 

je zisková na jednom instrumentu nemusí podávat stejné výsledky na instrumentu 

jiném. Při simulacích jsem často měnil nastavení, což mělo za následek někdy i výrazně 

jiný výsledek. „Pouhé“ nastavení úrovní stop loss a take profit mělo v některých 

případech značný vliv na výsledek. Před uvedením automatické strategie je tedy třeba 

provést mnoho simulaci v různých časových úsecích s různým nastavením. Při analýze 

grafů, na kterých probíhala simulace, bylo zřejmé, že pokud nastal náhlý výrazný pohyb 

mimo pravidla technické analýzy, který byl způsoben pravděpodobně nějakým 

fundamentálním vlivem, strategie v tuto chvíli selhávaly a podávali falešné signály. 

Této situaci by se dalo předejít sledováním ekonomického a politického dění a v dané 

situaci raději neobchodovat.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Pro zlepšení výsledku bych zahrnul do další analýzy fundamentální a psychologickou 

analýzu. Dále bych zahrnul do strategie techniku tzv. money managementu. Technika 

money managementu se zabývá poměrem potenciálního zisku ku ztrátě před otevřením 

pozice a nastavení tohoto poměru v dané strategii. Dále se zabývá technikou navyšování 

pozic, uzavírání částí otevřených pozic, mírou rizika na jeden obchod a další techniky. 

 

Pro snížení rizika neúspěchu obchodování bych provedl další simulace, kde bych vzal 

do úvahy historická data ekonomických ukazatelů (vyhlašování úrokových sazeb 

centrálními bankami, hdp ad.), kde bych analyzoval reakce trhu na dané zprávy. Dále 

bych se zaměřil na techniku tzv. money managementu, kterou jsem již zmiňoval. Po 

této analýze bych simuloval danou strategii na tzv. demo účtu. Demo účet dnes 

poskytuje snad každá brokerská společnost. Jedná se o účet, kde vidíme reálná data 

z trhu, provádíme příkazy stejně jako na reálném účtu, ale obchodujeme s imaginárními 

penězi. Tak lze  nasimulovat reálné prostředí bez rizika ztráty peněžních prostředků. 

Dále bych do simulace zahrnul psychologické aspekty obchodování, kde bych testoval a 

analyzoval pomocí reálného účtu s nízkým vkladem (10 000 - 20 000 Kč), reakce a 

chování zejména v situacích, kdy je otevřená pozice ve ztrátě. Analyzoval bych, zda 

jsem schopný unést riziko ztráty a jsem schopný dodržovat pravidla pro obchodování 

dané strategie. Daný postup by se tedy dal shrnout do následujících bodů. 

 

• Zahrnutí fundamentální analýzy a techniky money managementu do dané 

strategie pro simulaci na historických datech. 

• Simulace strategie na demo účtu v reálném čase a prostředí. 

• Simulace strategie na reálném účtu s malým vkladem. 

 

Při uvedené podrobné simulaci je riziko ztráty zůstatku na reálném účtu, avšak dle 

mého názoru nejde provést lepší analýza psychologických aspektů než uvedená. 

Psychologické aspekty jsou dle mého názoru jedním z nejdůležitějších faktorů při 

obchodování. Můžeme mít nejlepší strategie, ale pokud nebudeme schopni přijmout 

občasnou ztrátu a nebudeme dodržovat pravidla obchodní strategie, může to mít fatální 
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důsledky na náš investiční účet. Z uvedeného důvodu bych provedl zmiňované testování 

i za cenu ztráty zůstatku na daném reálném účtu. Po provedení daných kroků bych 

zhodnotil situaci a na základě výsledku bych se rozhodl, zda obchodovat či raději 

neobchodovat 

 

Možností jak eliminovat psychologické aspekty při obchodování je použití 

automatického obchodního systému. Tento systém je naprogramovaná strategie, která 

obchoduje zcela automaticky. Jak je ale patrné ze simulací v této práci, není snadné 

najít správné nastavení strategie, které se navíc může v čase měnit. Automatické 

obchodní systémy dále nezohledňují ekonomické a politické aspekty. Řešením těchto 

nedostatků automatického obchodního systému může být pravidelný zásah a kontrola 

nastavení. Nebo neobchodovat pokud očekáváme zveřejnění důležitých ekonomických 

zpráv. Výhodou tohoto řešení může být naopak eliminace našich nedostatků s akceptací 

ztráty a nedodržování obchodních pravidel. 
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ZÁVĚR 

Výsledky simulací uvedených strategií potvrzují, že je možné obchodovat se ziskem 

pomocí pouze statistických metod. Je však důležité si uvědomit, že strategie, která je 

zisková u jednoho instrumentu, u druhého může být značně ztrátová. Nastavení je také 

důležitým aspektem. Nastavení, které vykazuje značný zisk v jednom období, může 

podávat zcela jiné výsledky v období jiném. Jak také potvrdily výsledky simulace, ne 

vždy se trh pohybuje podle pravidel technické analýzy. Je to dáno tím, že ekonomické a 

politické vlivy jistě mají vliv na dění na trhu, nelze proto tyto aspekty zcela ignorovat, 

ale přizpůsobit jim styl obchodování. Někdy je lepší neobchodovat, pokud má například 

dojít ke zveřejnění nějaké důležité ekonomické zprávy. 

 

Před obchodováním na reálném účtu je vždy potřeba provést důkladnou analýzu a 

danou strategii důkladně otestovat a simulovat obchody na historických datech 

popřípadě na demo účtu. Prvním krokem, jak zjistit zda je daná strategie schopná 

dosahovat zisku může být právě automatická simulace na historických datech. Rychle 

se tak zjistí, která strategie je zisková i na více instrumentech a dále se zaměřit jen na 

strategie, které dosahují požadovaných výsledků. 
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